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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑ 

ที่..?วันที ่๔ ธันวาคม ๒๔๖๔
เรื่อง ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑)

' ..........................................

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

เรื่องเดิม

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวที่ต้องจัดไวให้ประชาชน 

ตรวจลูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับงานที่จัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดช้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อดรรชนีสำหรับการ 

ตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (แบบสขร. ๑)
ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปผลการจัดชื้อ 

จัดจ้าง (แบบสขร.๑ ) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล 

ข่าวสาร งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

ธันวาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) และขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว 

ขออนุญาตนำแผนการจัดช้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ wvwv.ssko.moph.go.th. www.Sirattanahospital.go.th 
ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้เปรด 

๑.ลงนามเห็นชอบบันทึกขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
ธันวาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒.ลงนามประกาศ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
0,-.0 ^ะลงขอ <■— ^

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ขำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพังศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

http://www.Sirattanahospital.go.th


ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง เผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (แบบสขร.๑)

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีจัดชื้อ จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดชื้อหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอ 
ราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายน้ันโดยสรุป

«al ๘. ________ *=< P____ V ___________________ ■__ _________
เพีอเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดของประชาชน นัน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อให้การดำเนินการ 
จัดชื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ่๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ทิ ศก๐๐๓๒.๓๐๑.I /£ 77" วันท ๔ ธันวาคม ๒๔๖๔
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที ่
เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๔๔๐ กำหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เข้าเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็น 

ดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน โดยจัดทำตามแบบ สขร. ๑ นั้น
ในการนี ้เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 

ธันวาคม ๒๔๖๔ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ประชาชนได้ดูตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

I I อนุมัต ิCZI ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ธันวาคม 2564

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป

วันที่ชอง 

สัญญา

1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 86,670.00 86,670.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 269

จำนวน 5 รายการ /86,670 /86,670 เทคนิคและราคา 1/12/2564

2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 49,220.00 49,220.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 270

จำนวน 5 รายการ /49,220 /49,220 เทคนิคและราคา 1/12/2564

3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 53,500.00 53,500.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 271

จำนวน 1 รายการ /53,500 /53,500 เทคนิคและราคา 1/12/2564

4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 90,450.00 90,450.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 272

จำนวน 6 รายการ * /90,450 /90,450 เทคนิคและราคา 1/12/2564

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 79,860.00 79,860.00 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 273

จำนวน 8 รายการ /90,450 /90,450 เทคนิคและราคา 1/12/2564

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 45,942.50 45,942.50 เจาะจง บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด บริษัท กริฟฟินอสติก จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 274

จำนวน 5 รายการ /45,942.50 /45,942.50 เทคนิคและราคา 1/12/2564

7 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 45,942.50 45,942.50 เจาะจง บริษัท ขิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ฃิลสิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 275

จำนวน 1 รายการ /45,942.50 /45,942.50 เทคนิคและราคา 1/12/2564

8 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,657.00 3,657.00 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 276

จำนวน 1 รายการ /3,657. /3,657. เทคนิคและราคา 1/12/2564

9 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5,510.00 5,510.00 เจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 277

จำนวน 1 รายการ /5,510 /5,510 เทคนิคและราคา 1/12/2564

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 61,1๓.00 61,100.00 เจาะจง หจก. อาร ์แอนด ํบ ีเมดิชายน์ หจก. อาร ์แอนด ์บ ีเมดีชายน์ ผ่านข้อเสนอด้าน 278

จำนวน 13 รายการ /61,100 /61,100 เทคนิคและราคา 2/12/2564

11 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 8,000.00 8,000.00 เจาะจง บริษัท คอนดรักส ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท คอนดรักส ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 279

จำนวน 1 รายการ /8,000 /8,000 เทคนิคและราคา 2/12/2564

12 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,815.00 4,815.00 เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 280

จำนวน 1 รายการ /4,815 /4,815 เทคนิคและราคา 2/12/2564



สรุปการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน ธันวาคม 2564
ลำดับ งานที่จัดชื้อห่รือจัดจ้าง วงเงินที่จะชื้อ 

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีช้ือ 

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง
เหตุผลที ่

คัดเลือกโดยสรุป
วันที่ของ 
สัญญา

13 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 22,470.00 22,470.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 281
จำนวน 1 รายการ /22,470 /22,470 เทคนิคและราคา 3/12/2564

14 ชื้อเวชภัณฑ์ยา 86,300.00 86,300.00 เจาะจง บริษัท เยนอรัล ออสปิตัล โปรดักส ์จำกัด บริษัท เยนอรัล ออสปิตัล โปรดักส ์จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 282
จำนวน 4 รายการ /86,300 /86,300 เทคนิคและราคา 3/12/2564

15 ชื้อวัสดุการแพทย์ 96,535.40 96,535.40 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 283
จำนวน 5 รายการ /96,535.40 /96,535.40 เทคนิคและราคา 3/12/2564

16 ชื้อวัสดุการแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เจาะจง หจก. วิอาร ีซัพพอร์ต หจก. วีอารี ซัพพอร์ต ผ่านข้อเสนอด้าน 284
จำนวน 10 รายการ /12.500 /12,500 เทคนิคและราคา 3/12/2564

17 ชื้อวัสดุการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เจาะจง บริษัท โบโอคอททอน จำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 285
จำนวน 1 รายการ /15,000 /15.000 เทคนิคและราคา 3/12/2564

18 ชื้อวัสดุการแพทย์ 14,124.00 14,124.00 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 286
จำนวน 2 รายการ /14,124 /14.124 เทคนิคและราคา 3/12/2564

19 ชื้อวัสดุการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด บริษัท แอม เบส พลัส จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 287
จำนวน 1 รายการ /10.000 /10,000 เทคนิคและราคา 3/12/2564

20 ชื้อวัสดุการแพทย์ 720.00 720.00 เจาะจง หจก. อิเลฟเว่น พลีช หจก. อิเลฟเว่น พลีช ผ่านข้อเสนอด้าน 288
จำนวน 1 รายการ /720 /720 เทคนิคและราคา 3/12/2564

21 ชื้อวัสดุการแพทย์ 3,591.99 3,591.99 เจาะจง บริษัท โอเร็กช์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 289
จำนวน 2 รายการ /3,591.99 /3,591.99 เทคนิคและราคา 3/12/2564

22 ชื้อวัสดุการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เจาะจง บริษัท ไชเอนช ์เมด จำกัด บริษัท ไชเอนข์ เมด จำกัด ผ่านข้อเสนอด้าน 290
จำนวน 1 รายการ 269,241.39 /8,000 /8,000 เทคนิคและราคา 3/12/2564



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<£๖๔ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ปี ะ ๔ ธันวาคม ๒๔๖๔
หัวข้อ ะ สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร. ๑)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๔๖๔
(แบบสขร.๑)

- ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องเผยแพร่การสรุปผลการดำเนินงานใน 

รอบเดือน ธันวาคม ๒๔๖๔ (แบบสขร.๑)
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดชื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร. ๑
- สรุปการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๔๖๔

Link ภายนอก

หมายเหต ุะ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 

(นางสาวจินตนา เทียนทอง) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที ่๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง 
พลรัตน์ดา ดลสุข 

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลช้ืนเผยแพร ่

พันเดา สายทอง 
(นางพันเดา สายทอง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที ่๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔


